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Hvis du har lyst, kan du se 
vores installationsvideo ved 
at scanne QR-koden her:

Aftagelig batteripakke

Produktspecifikationer
Indego

XS 300

Mekanik

Funktioner

Betjening via App

Dækning

Indego
S 500

Indego
S+ 500

Indego
M 700

Indego
M+ 700

- � � � �

AUTO-kalenderfunktion** � � - � -

Batteriopladning*
(Ca. tid i minutter) 45 60 60 60 60

Maksimalt areal
(Type B) (m!) 40 45 45 50 50

Betjening via App - - � - �

LogiCut � � � � �

Kulfri motor - � � � �

Køretid* (min) 45 60 60 75 75

Klippetid 100 m!* (h) 4 4 4 4 4

Klippetid 300 m!* (h) 11 10 10 9 9

Klippetid 500 m!* (h) - 18 18 16 16

Klippetid 700 m!* (h) - - - 22 22

Maksimalt antal kvadratmeter 300 500 500 700 700

Strømkabel, længde (m) 7 7 7 12 12

BorderCut - Auto Auto Valgfri Valgfri

SmartMowing** - - � - �

MultiArea � � � � �

Stemmekontrol
(Alexa / Google Assistant) - - � - �

- - � - �

SpotMow (m x m) - 2x2, 3x3 2x2, 3x3 2x2, 3x3, 4x4 2x2, 3x3, 4x4

IFTTT

*Omtrentlig tid.
**SmartMowing funktionen analyserer adskillige data inklusiv dem fra AUTO Calendar Function for automatisk at optimere klippeplanen til din plæne.

I denne vejledning beskrives alle de funktioner, der er tilgængelige i softwareversion 7.10.xxxxx. til Indego XS og softwareversion 8.2.xxxx. til Indego S/S+ og M/M+.
Hvis din Indego har en nyere softwareversion, kan du muligvis finde en opdateret installationsvejledning online på bosch-diy.com/indego-help.
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Kend din Indego

Alle disse genstande er indeholdt i 
papkassen:

Nødvendigt værktøj (medfølger ikke):

Ź Gummihammer (til at banke pløkker ned)

Ź  Afisoleringstang 
(til overskæring og afisolering af kabel)

Docking station
1  Skruehuller
2  Hussymbol, peger ud af klippeområdet
3  Træsymbol, peger ind i klippeområdet
4 Kabelkanaler
5 Ladestik
6 Dockingstation statusindikator
7 Mærkeplade
8  Afgrænsningskabel tilslutningspunkt 

rødt
9  Afgrænsningskabel tilslutningspunkt 

sort
10 Ladestikdåse

Overside af Indego
1  Stop-knap
2 Display
3 Plæneklipper »On« indikator
4 Klippehøjdeknap
5 Udløserknap for klippehøjde
6 QR-kode B (app betjent Indego)
7 Støddæmper

Bagside af Indego
1  Tænd/sluk-kontakt
2 Tyverisikringsmærkat
3 Mærkeplade
4 Dataforbindelsesport
5  Håndgreb

Underside af Indego
1  Skæreknive
2 Drejehjul
3 Drivende hjul
4 Ladekontakter (stik)

1  Indego
2  Dockingstation
3  Dockingstationens dæksel
4 Strømforsyning
5 Afgrænsningskabel
6  Pløkker (til at holde 

afgrænsningskablet på plads)
7 Kabelforbinder
8  Skruer og unbrakonøgle 

(til dockingstation)
9  To målepinde (30 cm og 75 cm)
10 Instruktionsbog og 
 installationsvejledning
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Forberedelse af installation

For at sikre at alle installationstrin er gennemført korrekt, anbefaler vi at du 
bruger den sidste side i denne brochure til at tegne din plæne.

Eksempel:

Type A: Sammenhængende plæne.
Et sammenhængende plæneareal, hvor smalle passager er mindst 135 cm brede.

Type B: Flere plænearealer.
Din plæne er opdelt i forskellige plænearealer, der er adskilt af passager på under 135 cm eller er adskilt af trin/afsatser  
eller grus, hvor plæneklipperen ikke kan køre igennem.
Alle plænearealer kan forbindes med et afgrænsningskabel. Ekstra plænearealer bør ikke være større end 40 m" (XS), 45 m" 
(S/S+) eller 50 m" (M/M+).
Dockingstationen er positioneret i hovedområdet. Du er nødt til at bære plæneklipperen fra et areal til et andet.
Din Indego vil navigere efter vilkårligt klippemønster i det ekstra plæneområde. Kun områder med docking station klippes i 
parallelle baner ved hjælp af LogiCut funktionen.

Type C: Adskilte plænearealer.
Din have er opdelt i 2 eller 3 adskilte plæneområder (f.eks. for- og baghave).
Hvis dine plæneområder ikke kan forbindes med ét afgrænsningskabel, eller hvis det ekstra plæneområde er større end 40 
m" (XS), 45 m" (S/S+) eller 50 m" (M/M+), skal du bruge en ekstra dockingstation til hvert plæneområde.
Du er nødt til at bære plæneklipperen fra et areal til et andet.

1.  Identificer og afmærk placeringen af 
stikkontakten.

2.  Find ud af, hvor du vil placere dockingstationen 
(tæt på stikkontakten).

3.  Identificer og afmærk alle genstande, der ikke  
skal medtages i klippeområdet, f.eks. træer, 
blomsterbede, havedamme, skråninger >27%. 
De skal udelukkes under installationen ved hjælp 
af afgrænsningskablet.

4.  Identificer og afmærk alle smalle passager under  
135 cm.

DK 
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2 3Forberedelse af haven Placering af dockingstationen

Fjern genstande fra det område, der skal klippes.
 
Fjern sten, løse træstykker, tråd, el-ledninger og andre fremmedlegemer fra plænen.

Tæt på en stikkontakt.
Du kan finde længden på strømkablet i tabellen Produktspecifikationer.

Hvor underlaget er plant,
så din Indego kører korrekt ind i dockingstationen

Klip græsplænen
til en af de lavere indstillinger på din plæneklipper.

2.1

3.1

3.2

Så vidt muligt ikke i direkte sollys.
Hvis din Indego udsættes for direkte sollys i længere tid, kan 
batteriet blive overophedet, så det ikke fungerer korrekt.

3.3

2.2

DK

Dockingstation skal placeres rigtigt:

Max.  
45°!C

Bemærk: Hvis der er langt græs, forhindringer, glatte områder 
eller huller/bump langs kantledningen, kan det have en  
indvirkning på kortets nøjagtighed og dermed påvirke din  
Indegos ydeevne.

!

1110



Med den nødvendige plads og korrekt orientering.
Dockingstationen til din Indego skal placeres ude i siden af din plæne, i et hjørne eller på kanten.
Det er vigtigt, at du sørger for tilstrækkelig plads omkring dockingstation som angivet på billedet nedenfor, og at  
dockingstationen vender i den rigtige retning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan din Indego ikke køre rigtigt ind i  
dockingstationen.
Hussymbolet skal pege mod områderne uden for afgrænsningskablet, mens træsymbolet skal pege mod 
klippeområdet.

Din Indego bevæger sig med uret hen mod dockingstationen. Enhver anden placering vil medføre, at din plæneklipper 
ikke kører rigtigt ind i dockingstationen.

Før afgrænsningskablet
gennem kabelkanalen under dockingstationen 
som angivet med pilen, indtil det kommer ud 
på den anden side.

Dockingstationen er et vigtigt referencepunkt for din Indego. Enhver afvigelse fra installationen, som er vist på 
billederne, kan resultere i problemer med navigation/ydeevne på din Indego og bør derfor undgås.

Afisoler forsigtigt
10 – 15 mm af kablet.

3.4

3.5

3.6

3.8

3.7

Placering i plænekanten

Skru dockingstationens 4
skruer på plads med unbrakonøglen.

Tilslut kablet
til det sorte tilslutningspunkt.

Sørg for, at der ikke er nogen 
bar ledning synlig ved forbindel-
sespunkterne.

DK

Hjørneplacering

30 cm

150 cm

100 cm

> 100 cm

30 cm

!

150 cm

> 100 cm

30 cm
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Forhindring /  
genstand type Pladsbehov Hvorfor Eksempel

Mure / hegn / 
buske / skråninger 30 cm

Din Indego skal bruge 30 cm plads til at køre 
langs med en mur/et hegn og til at vende, mens 
den klipper.

Planeret overflade 5 cm
Din Indego kan nemt køre hen over overflader, 
der er i niveau med plænen. 
Dette gælder ikke for løst underlag (f.eks. grus).

Havedamme, høje 
trin / afsatser > 75 cm

Dette er af hensyn til sikkerheden. Hvis der 
opstår et strømsvigt, kan din Indego køre op til 
50 cm på den anden side af afgrænsningskablet. 
Du ønsker ikke, at din Indego ender i en 
havedam, hvis der opstår et strømsvigt!

Mellem genstande > 135 cm

Den krævede minimumsafstand mellem  
genstande er 135 cm. Dette er nødvendigt for 
at sikre, at begge genstande kan udelukkes 
med kablet, og at der stadig er plads til, at  
Indego kan navigere mellem dem. (2 x 30 cm  
afstand til genstande + 75 cm mellem  
kablerne). En reduceret afstand kan føre til 
problemer. Du finder en detaljeret forklaring af, 
hvordan du ekskluderer genstande med  
kantledning, i afsnit 5.3 

4 Elektrisk forbindelse

Før el-ledningen ind i dockingstationen 
gennem dockingstationens dæksel.
Vent med at påsætte dækslet, til du kommer til trin 5.9.

Kontrollér, at statusindikatoren på dockingstationen nu lyser 
konstant!

Hvis indikatorlampen blinker, skal du slukke for din Indego og 
fjerne strømkablet. Vent 1 minut, og tilslut strømkablet igen, før 
du fortsætter med 4.2.

Tænd din Indego.
Tænd/sluk-kontakten er anbragt på bagsiden af plæneklipperen. Bemærk venligst, at plæneklipperen ikke oplades, hvis den 
ikke er tændt. På dette tidspunkt vises der intet på displayet.

Flyt plæneklipperen ind i  
dockingstationen til opladning.
Sørg for, at tænd-/sluk-knappen er slået til ( I ), før du anbringer 
din Indego i dockingstationen.

Selv om din Indego allerede er delvis opladet, anbefales det at op-
lade den helt, før du bruger den første gang.

4.1

4.2

4.3

DK

5 Udlægning af afgrænsningskablet

Afgrænsningskablet skal placeres omkring plænen for at definere de områder, som du 
ønsker at klippe. Pløkker skal holde kablet på plads. Brug en gummihammer til at banke 
dem ned i plænen. Denne del af installationen er formentlig den mest tidskrævende. 
Så vi vil guide dig trin for trin.

Alternativt er det også muligt at grave afgrænsningskablet ned, med en maks. 
Dybde på 5 cm.

Sørg for at følge de angivne instruktioner og afstande for at give din Indego et 
optimalt miljø at arbejde i.

!

> 75 cm

ONOFF

30 cm

5 cm

> 75 cm

30 cm 30 cm
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3 cm 3 cm
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Forhindring /  
genstand type Pladsbehov Hvorfor Eksempel

Hjørner > 45° Din Indego har brug for denne plads til at dreje.

Mellem 2 pløkker 75 cm

Et løst kabel kan blive klippet over eller udgøre 
en snublefare. Derfor et det vigtigt, at kablet er 
stramt. Hvis du kan få to fingre ind under 
kablet, er det ikke stramt nok.  Hjørner, 
rundinger eller ujævne områder kan kræve brug 
af et større antal pløkker.

Hældning på  
afgrænsningskabel < 15%

Ved kørsel ned ad en skråning er der en højere 
risiko for, at din Indigo kommer til at køre ud 
over afgrænsningskablet. Der bør derfor ikke 
være en hældning på mere end 15% ved 
afgrænsningskablet.

DK

Start med at føre afgrænsningskablet i retning 
mod uret fra dockingstationen.
Træk kablet af rullen. Stram og fastgør det med en pløk ved siden 
af dockingstationen.

Sørg for, at kablet er lige og på linje med kabelkanalen under 
dockingstationen over en længde på 1,5 m.

Hvis kablet ikke er lige og på linje med dockingstationen, kan din Indego 
ikke fungere, og du er nødt til at udlægge kablet en gang til.

Hvis du placerer dockingstationen i et hjørne, skal du muligvis ændre 
indstillingerne på din Indego. Se kapitel 7: Kortlægning for at få flere 
oplysninger.

Læg afgrænsningskablet rundt om plænearealet.
Sørg for, at kablet er stramt, før du anbringer den næste pløk  
(hvis du kan få to fingre ind under kablet, er det ikke stramt nok).

I så fald skal du stramme afgrænsningskablet og forøge antallet af pløkker (om nødvendigt).

Overvej kabelføringen omkring de forhindringer, som du ønsker at udelukke (punkt 5.3) og/ 
eller ekstra arealer (punkt 5.4).

Afmærk genstande, som du ønsker at udelukke, f.eks. træer,  
blomsterbede, havedamme, skråninger.
Derved undgår du, at din Indego støder imod genstande eller kører direkte ind i dem.

Genstande kan udelukkes fra klippearealet på to måder. Ved udelukkelse af genstande skal du tage højde for alle afstande i  
afsnit 5.

Ź A: Hvis afstanden mellem det ydre afgrænsningskabel og afgrænsningskablet omkring genstanden er mindst 75 cm:
     •  Før afgrænsningskablet til genstanden.
     •  Bank ikke pløkkerne helt ned i plænen, da de skal bruges, når afgrænsningskablet føres tilbage fra genstanden.
     •  Før afgrænsningskablet rundt om genstanden i retning med uret, idet du overholder den ønskede afstand på 30 cm til 

genstanden.
     •  Vend tilbage til det ydre afgrænsningskabel ved at placere kablet under den samme side af pløkken. De parallelle kabler 

skal være så tæt på hinanden som muligt, for at de ikke kan registreres af din Indego. 

Ź�B:  Hvis den nødvendige afstand på 75 cm mellem kabler ikke kan sikres, skal udelukkelsen udføres som vist i variant B).

Når kablet trækkes omkring genstande, kan det anbefales at bruge flere pløkker.

Hvis afgrænsningskablet føres i den forkerte retning (som vist på billede C), vil din Indego modtage forkerte signaler fra  
afgrænsningskablet og ikke fungere som forventet.

Sørg endvidere for at ledningerne ikke krydser hinanden når de føres til og fra en afmærket genstand.

Du kan bruge Kabelforbindere til at forbinde/tilføje ledning (D) til afgrænsningskablets oprindelige layout. Du kan også bruge 
Kabelforbindere til at afgrænse et indre område, f.eks. omkring et blomsterbed (E) eller andre genstande, der ikke er et del af 
dit plæneområde. Følg de 3 trin nedenfor for hvert indre område.

5.1

5.2

5.3

< 75 cm

> 75 cm
A

B

C

75 cm

<1 cm

> 15%
�

< 15%
�

> 45°
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Afmærkning af ekstra plæneareal (type B se afsnit 1).

Ekstra plæne kan forbindes med det samme afgrænsningskabel, hvis den 
ekstra plæne er mindre end 40 m! (XS), 45 m! (S/S+) eller 50 m! (M/M+). 
Dockingstationen skal være positioneret i hovedområdet.

Udlægning af afgrænsningskabel omkring separate plænearealer  
(Type C se afsnit 1).
Følg samme procedure som for den første plæne.

Forbind kablet til dockingstationen,
efter at afgrænsningskablet er udlagt omkring hele klippeområdet 
Husk at lade 1 m lige bane komme tilbage fra haven til dockingstationen

Overskær  
afgrænsningskablet.
og afisoler 10 – 15 mm af det.

Tilslut til det venstre 
(røde) tilslutningspunkt.

Sæt  
dockingstationens 
dæksel på.

Efter nogle få uger vil kablet være skjult af græsset.

Af sikkerhedsmæssige årsager når knivene ikke ud til plæneklipperens kant, og derfor vil ca. 20 cm af plænen omkring forhindringer 
og rundt langs kanten af plænen forblive uklippet.

1. Bestem passagen, hvor afgrænsningskablet løber fra hovedområdet til det ekstra areal.

2.  Før kablet fra hovedområdet langs med passagen til det ekstra areal. Bank ikke pløkkerne helt ned i plænen, da de skal 
bruges, når kablet vender tilbage til hovedområdet.

3.  Fortsæt i retning mod uret rundt om det ekstra areal, idet du bevarer de anbefalede afstande som beskrevet i afsnit 5.

4.  Før kablet tilbage til hovedområdet gennem den samme passage. Returkablet bør føres under den samme side af pløk-
kerne.

5.4

5.5

5.6

5.7 5.8 5.9

DK

Hjørneplacering Placering i plænekanten

<1 cm

Sørg for, at der ikke er nogen 
bar ledning synlig uden for 
forbindelsespunkterne.

1918



Din Indego er klar til at begynde at klippe plænen i sektioner af parallelle linjer, så snart plænen er  
kortlagt, og forhindringerne er identificeret. Dette sikrer en effektiv klipning. Din Indego kender  
størrelsen på din græsplæne og ved, hvad der skal klippes, og hvor græsset allerede er klippet.  
Den kender også vejen tilbage til dockingstationen, når den skal genoplades.

Kun plæneområder med en dockingstation kortlægges. Yderligere plæneområder uden en  
dockingstation kortlægges ikke, og deres størrelse inkluderes ikke i den beregnede plænestørrelse,  
der vises i afsnittet "min plæne" i appen. 

DK

Hvis du har en forbundet model, kan indstillingen 
konfigureres ved hjælp af appen. Du kan downloade 
Bosch Smart Gardening app ved at scanne QR-koden 
A her:

6 Skærmindstillinger

For at betjene din Indego skal du sørge for, at tænd-/sluk-kontakten er slået til på 
bagsiden af plæneklipperen og trykke på tasten . Skærmen tændes efter nogle få 
sekunder. Følg instruktionerne på skærmen eller instruktionerne i appen for  
forbundne modeller.

Med tasterne op Ÿog ned źkan du foretage et valg på en menuskærm. 

Med tasterne venstre Ż�og højre Ź kan du bevæge dig gennem menupunkterne.

Med  tasten kommer du til det foregående menuskærmbillede.

Tasten  bekræfter valget eller bringer dig til det følgende skærmbillede i menuen.

»Indstilling af sprog«.6.1

Du bedes notere din PIN-kode her:

Vælg din PIN-kode.
Hold PIN-koden hemmelig for uvedkommende.
Plæneklipperen fungerer ikke uden din PIN-kode.
Ź  Hvis du har mistet din PIN-kode, skal PIN-koden nulstilles.
Ź  Hvis du ejer en forbundet model, kan du gøre det via appen.
Ź Hvis du ejer en ikke-forbundet plæneklipper, kan du 

genoprette din PIN-kode via »MyBosch« webstedet 
MyBosch-Tools.com.

Ź� For at kunne bruge denne service skal du registrere din 
Indego hos »MyBosch«.

6.2

Type A: Enkelt plæne.
Tryk på  tasten med fluebenet for at kortlægge plæneområdet. Knivene drejer ikke rundt, når maskinen følger kablet  
under kortlægning. Under kortlægningen følger din Indego kablet langs med kanten af plænearealet. Kortlægningen er  
fuldført, når maskinen rører ved dockingstationen. Bekræft dette på skærmen, når der kommer en forespørgsel. Derefter 
kører plæneklipperen nogle få meter tilbage for at komme indi dockingstationen.

Bemærk: Gå ved siden af Indego, mens den følger kanten.

Kortlægning af udelukkede genstande.
Under kortlægningen vil udelukkede genstande ikke blive kortlagt. Kortlægningen af genstandene sker i løbet af de første 
3 klipninger. Når Indego støder på en genstand, der er udelukket ved hjælp af afgrænsningskablet, kører den rundt om den 
for at fastlægge dens form. Derefter kører din Indego til det ydre afgrænsningskabel og følger det, indtil den har bekræftet 
genstandens placering. Den kan vende tilbage til dockingstationen.

Den netop opdagede genstand gemmes automatisk i kortet. Denne procedure gentages med hver eneste genstand.

Indstil klokkeslæt og dato.6.3

7.1

7.3

7 Kortlægning

Type C: Adskilte plæneområder.
Efter kortlægning af det første plæneområde, skal du bære plæneklipperen til det næste område. Anbring plæneklipperen 
i den ekstra dockingstation. Sørg for, at både plæneklipperen og dockingstationen er tændt, og tryk på  tasten med 
fluebenet. Plæneklipperen viser "Kortlæg nu". Når kortlægningen er afsluttet, vender plæneklipperen tilbage til 
dockingstationen og gemmer kortet. 

Hvis du har et tredje plæneområde med en dockingstation, skal du gentage processen.

7.2

Hvis du har placeret din Indegos dockingstation i et hjørne af dit plæneområde, anbefaler vi, at du ændrer indstillingerne på 
din Indego under Indstillinger> Dockingstation (Rampeposition). Med denne ændring af indstillingerne gør du det nemmere 
for din Indego, når den skal vende tilbage til dockingstationen.

!

A
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DK

LogiCut Intelligent Cutting – Hvordan din Indego klipper effektivt.
Din Indego klipper ikke kun din græsplæne effektivt i parallelle linjer. Den skifter også retning på banerne, hver gang den er 
færdig med en klipning af hele din græsplæne, så den efterlader en smuk græsplæne og kan nå ud til de vanskelige  
områder.

             Lad din plæneklipper køre 3 komplette klipninger for at dække hele plænearealet.

8.3

8.4

8.6

8.7

8.5

8.8

Klipning af plæneareal uden dockingstation (type B):
1. Med plæneklipperen i dockingstationen vælger du Indstillinger, Klippetilstand og Klip uden dock.

2. Indtast PIN-kode.

3. Bær den fuldt opladede Indego til det ekstra areal, og anbring den på plænen.

4.  Tryk på  tasten og følg instruktionerne på skærmen. Klipperen kører i et vilkårligt klippemønster, når du bruger denne 
arbejdsmåde.

5.  Indego klipper, indtil batteriet er tomt, og viser »Udført, placer i dock«. Batteritiden varierer, afhængigt af model og 
plæneforhold. Se tabellen med produktspecifikationer.

6. Bring din Indego tilbage til dockingstationen.

Din Indego fortsætter sin kalender/tidsplan som normalt (hvis du har klargjort den), når den er genopladet.

Klipning på adskilte plænearealer (type C):
1. Sluk for din Indego.

2.  Bær den hen til dockingstationen på det plæneområde, du vil klippe.

3. Tænd for din Indego og placer den i dockingstationen.

Dit Indego genkender automatisk plæneområdet og indlæser det korrekte kort.

Nu er din Indego klar til at klippe.

Hvis du har indstillet kalenderen, følger din Indego kalenderindstillingen, uanset hvilket plæneområde den befinder sig i.

Batteriopladning.
Din Indego har intelligent batteristyring, der optimerer brugen af batteriet for at maksimere dets levetid.

Når du klipper, vender din Indego automatisk tilbage til dockingstationen, når den skal genoplades. Når din Indego er  
færdig med en klipning, eller når den sidder i dockingstationen, oplader den dog muligvis ikke med det samme. Hvis 
batteriniveauet er over opladningsgrænsen, vil din Indego sidde i dockingstationen uden at genoplade. Hvis batteriniveauet 
falder ned under grænsen, genoptages opladningen. På denne måde holdes dit Indego-batteri i en optimal tilstand.

Forbundne modeller skal opretholde kommunikationen med mobilnetværket. Da forbindelsen opretholdes ved hjælp af  
batteriet, oplades forbundne modeller automatisk oftere, mens de sidder i dockingstationen, sammenlignet med modeller, 
der ikke er forbundne.

SpotMow.
SpotMow er beregnet til klipning af små områder uden at skulle klippe hele plænen, f.eks. området under et havemøbel,  
der er blevet fjernet. Hvis du vil bruge SpotMow skal du først aktivere funktionen, mens din Indego sidder idockingstationen. 
Vælg Indstillinger > Klippetilstand, og følg derefter vejledningen på displayet.

Indego skal placeres i nederste venstre hjørne af det område, du vil klippe. Når klipningen er fuldført, skal du igen følge  
vejledningen på displayet.

 Det klippede område afhænger af plæneforholdene og er muligvis ikke et nøjagtigt kvadrat. 

Kantklipning.
Hvis BorderCut-funktionen er tilgængelig se tabellen med specifikationer i starten vil din Indego vil starte med at skære  
kanterne for at sikre, at kanterne er pæne, inden den begynder på en ny klipning af hele plænen. 

Hvis din model giver mulighed for at ændre indstillingen af BorderCut (Indego M/M+700),  kan du justere indstillingerne via 
menuen under Indstillinger> Klippetilstand.

8 Drift

Undgå at klippe om natten.
Undgå at bruge plæneklipperen i aftenskumringen og i de tidlige morgentimer, så du reducerer risikoen for at støde på 
vilde dyr og kæledyr under driften. Ved forbundne plæneklippere skal du bruge Bosch Smart Gardening-appen for at undgå 
dette. Ved ikke-forbundne plæneklippere skal du bruge plæneklipperens tidsplan. 

8.2

Indstil klippehøjden for græsset.
Det anbefales at starte med en højere indstilling og derefter gradvis reducere niveauet, 
efterhånden som kablet skjules under græsset. Derved forebygges, at din Indego  
klipper kablet over.

Bemærk:  Indego er designet til at klippe små stykker græs (5 mm), som derefter falder 
ned og gøder jorden.

8.1
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9 Vedligeholdelse

Vinteropbevaring.
Når temperaturen falder til et niveau, der konstant er under 5 °C, skal din Indego og dockingstationen opbevares på et tørt 
sted med en temperatur på mellem -20 °C og 50 °C. Garagen yder ikke tilstrækkelig beskyttelse til plæneklipperen og/eller 
dockingstationen om vinteren. Placer ikke genstande oven på din Indego eller dockingstationen.

Rengøring.
Før rengøring skal du tage nogle forholdsregler.

Ź Hav altid havehandsker på, når du håndterer eller arbejder tæt på skarpe knive. 

Ź  Inden du arbejder på din Indego eller dockingstationen, skal du sørge for, at plæneklipperen er slukket på  
isolatorkontakten, og at stikket til strømforsyningen er taget ud af stikkontakten.

Rengør din Indego og dockingstationen med en tør klud eller en blød og tør børste.
Brug ikke vand, opløsningsmidler eller polermidler, da dette kan beskadige materialerne og desuden medfører, at garantien 
bortfalder. 

Udskiftning af knive.
Før du går i gang med at udskifte knivene, skal du huske at følge sikkerhedsinstruktionerne.

Ź Hav altid havehandsker på, når du håndterer eller arbejder tæt på skarpe knive.

Ź  Inden du arbejder på din Indego eller dockingstationen, skal du sørge for, at plæneklipperen er slukket på  
isolatorkontakten, og at stikket til strømforsyningen er taget ud af stikkontakten. Se billede 1.

Knivene bør udskiftes, når snittet ikke længere er skarpt, og mindst en gang i hver sæson. 

Brug kun originale udskiftningsblade og skruer fra Bosch. De originale Bosch-knive er vendbare, så de kan vare op til to  
sæsoner.

Når du udskifter knivene, skal du sørge for at udskifte hele sættet inklusive skruerne. Hvis kun enkelte knive udskiftes,  
kan det påvirke skæreskivens balance, hvilket kan føre til et øget støjniveau.

Det er nemmere at udskifte knivene, hvis skæreskiven låses som vist på billedet.

Sørg for, at knivene sidder korrekt, så de kan rotere frit under drift.

Softwareopdateringer.
Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores produkter. Vi anbefaler, at du holder softwaren på din Indego opdateret, så du 
kan få gavn af både løbende forbedringer og nye funktioner.

Alle Indego-modeller kan opdateres ved hjælp af et USB-stik og et USB-kabel. Forbundne modeller har desuden mulighed 
for at modtage softwareopdateringer "gennem luften" via mobilnetværket. 

Nye softwareopdateringer vil blive gjort tilgængelige for alle brugere via vores Bosch Smart Gardening-app (kun forbundne 
modeller) og vores websted (bosch-diy.com/indego-help). Hvis du downloader softwaren fra vores websted, finder du også 
en vejledning i, hvordan du installerer softwaren på din Indego. Vejledningen kan ændre sig ud fra kravene i den nyeste soft-
wareversion. Tjek derfor altid vejledningen, før du installerer softwaren på din Indego.

Udskiftning af batteriet.
Indego S/S+ og M/M+ er udstyret med et almindeligt 18 V 2,5 Ah batteri, der kan udskiftes efter behov. Din Indego fungerer 
kun med 18 V 2,5 Ah batterier. Andre batterier understøttes ikke.

Batteriet skal udskiftes, når ydelsen forringes. Læs afsnit 8.8 for at få flere oplysninger om batteriet. Udskift kun batteriet, 
når det er nødvendigt. Hyppig åbning og lukning af batterirummet kan forringe beskyttelsen mod indtrængende vand.

               Lad ikke din Indego køre, uden at batteridækslet er monteret, da dette kan beskadige plæneklipperen. Skader  
forårsaget af, at dækslet ikke er monteret, dækkes ikke af garantien.

9.5

9.1

9.2

9.3

9.4
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